
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i 
Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig 
leder Helle Ambus og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen 
Første besøg fandt sted i juni 2010. 
 
Indeklima og -miljø har indflydelse på børns trivsel, læring, sundhed og sikkerhed og 
det hygiejniske niveau har betydning for spredning af smitsomme sygdomme 
Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos børn. Forkølelse, børnesår og 
diarre er sygdomme, der kan spredes via hænderne til for eksempel vandhaner eller 
legetøj og derfra videre til andre mennesker, eller virus og bakterier spredes ved 
direkte kontakt som for eksempel håndtryk eller næsepudsning. Brud på de 
hygiejniske principper er en væsentlig årsag til spredning af mange infektioner.  
 
På den baggrund besøger Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste institutioner og 
skoler i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.  
 
 
Indledende samtale  
 
Den daglige leder Helle Ambus oplyser: 
 
Normering:   
Der er aktuelt 16 vuggestuebørn, 15 2½-3½ årige børn i mellemgruppen samt 40-44 
børnehavebørn fordelt på to stuer: I alt cirka 73 børn i afdelingen Frejasvej. 
Kongebroens to afdelinger (Kildedalsvej og Frejasvej) er tilsammen normeret til 90 
børn. 
 
Børnetoiletter:  
der er i alt 6 børnetoiletter, 1 i vuggestuegruppen, 1 i mellemgruppen og 4 i 
børnehavegruppen. De få toiletter og håndvaske giver problemer med 
håndvaskerutiner, især i vuggestuegruppen ved spisetid.  
 
Sygefravær:  
Er lavt både hos børn og personale. 
  



 

 

Rengøringsstandard – personalets vurdering:  
Standarden er fin. Det pædagogiske personale gør et stort arbejde med at forberede 
lokaler til rengøring m.m. Rengøringspersonalet er stabilt og samarbejdet fungerer 
godt. 
 
Indeklima:  
Fyret er placeret i den ene ende af huset og det betyder en ujævn varmefordeling, så 
den ene ende er for varm og den anden for kold. Vinduerne er ikke isolerede, så der 
er koldt ved vinduerne om vinteren. Der er trækgener, da dørene ikke slutter tæt. 
 
Sundhedspolitik, hygiejneprocedurer og øvrige kommentarer: 
Institutionen har fokus på håndhygiejne med indretning og procedurer, der gør det let 
at følge de hygiejniske retningslinjer. Blandt andet er der opsat håndsprit, 
papirlommetørklæder og lille affaldsspand på stuerne, så det er let tilgængeligt ved 
næsepudsning o.l.  
Der er fokus på, at syge børn ikke skal være i institutionen og forældrene 
samarbejder godt om dette. 
Legepladsen sikrer solbeskyttelse med skyggefuld beplantning og solsejl over 
sandkassen. 
Vasketøj er indtil for nyligt skyllet op inden det gives forældrene med hjem, men 
håndteres nu helt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor tøjet ikke skylles op, 
men foldes og lægges i en plasticpose, der lukkes forsvarligt og gives barnet med 
hjem. 
Der er problemer med kloakken.  Afløbet stopper og kloakvandet stiger op og flyder 
ud på badeværelsesgulvet og i garderoben. Måske skyldes det for meget eller for 
kraftigt papir i toilettet. Det er sket tre gange på ½ år, sidst i uge 24 i år. Når det sker 
tømmes og lukkes lokalerne og når kloakken er renset gennemfører 
rengøringspersonalet en desinficerende rengøring. 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Kongebroen afdeling Frejasvej 2010 
Ved hygiejnebesøget i Kongebroen, Frejasvej i 2010 fremstod lokalerne pæne, rene 
og ryddelige. Ledelse og personale havde fokus på indretning og procedurer, så det 
bliver så hensigtsmæssigt som muligt for indeklima, miljø og hygiejneniveau.  
 
På enkelte områder var institutionens rutiner ikke hensigtsmæssige og det 
anbefaledes: 
 

• at alle ved håndvask benytter engangshåndklæder, der også kan bruges til at 
lukke vandhanen med. 

• at både barn og voksen vasker hænder efter bleskift.  
 
 
Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger: 
Der er nu engangshåndklæder ved alle håndvaske i huset. 
De voksne vasker hænder efter bleskift, men børnene gør det ikke rutinemæssigt. 
 
  



 

 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, toiletter, puslerum og i krybberum. 
 
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve, 
vandrette flader, inventar og eventuelle håndvaske og toiletter.   
 
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget. 
 
Opholdsrum: 
Ryddelige og lyse. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår rene og velholdte. 
Linoleumsgulvet er slidt og flere steder defekt, særlig udtalt ved indgangen til 
Kaninstuen. Personalet klargør lokalerne til rengøring. 
Betræk til puder og madrasser vaskes efter behov.  
Der er papirlommetørklæder, lille affaldsspand og hånddesinfektionsmiddel 
tilgængeligt for de voksne på stuen. 
 
Toiletter: 
Fremstår rene og ryddelige. De enkelte toiletter er adskilt af en lav skillevæg. Der er 
fyldt op med flydende sæbe Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose. 
Gulvet er små fliser med fuger i mellem, som kan være svært at rengøre. 
Hvert barn har et krus hængende i holder med barnets mærke. Børnene bruger 
krusene, når de skal have vand. 
 
Puslerum:  
Fremstår rene og ryddelige. Der er fyldt op med flydende sæbe og let adgang til 
handsker, håndsprit og middel til overfladedesinfektion.  
Der er pedalbetjent affaldsspand med isat plastpose. 
 
Krybberum/soverum: 
Hvert barn har sin dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøj og madras 
opbevares særskilt under ventilerede forhold, dog ikke om sommeren, hvor 
madrasser og sengetøj efterlades i krybberne. Sengetøjet vaskes ca. 1 gang om 
måneden samt efter behov.  
 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Kongebroen afdeling Frejasvej fremstår lokalerne rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinier.  
Huset er gammelt og slidt, hvilket besværliggør rengøring. Ledelse og personale er 
opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige for at opretholde et godt 
hygiejnisk niveau og at det er særligt vigtigt at opretholde en god håndhygiejne. 
Kongebroen Frejasvej følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
 
Dog er der følgende kommentarer og anbefalinger: 
  



 

 

Drikkevand skal som hovedregel hentes i køkkenet, hvor der er mindre risiko for 
smittespredning end ved håndvasken på toilettet. Krus, der genbruges i løbet af 
dagen, giver mulighed for, at børnene forveksler krusene og dermed øget risiko for 
smittespredning. 
 
• Det anbefales, at der er adgang til rene krus på stuerne, når børnene har brug for 

at drikke vand.  
 
De voksne på Frejasvej vasker altid hænder efter bleskift, men børnene gør det ikke 
rutinemæssigt. 
 
• Det anbefales, at både børn og voksne vasker hænder efter bleskift 
 
For at undgå fugt og skimmelvækst bør madrasser og sengetøj ikke ligge fast i 
krybberne, heller ikke om sommeren. 
 
• Det anbefales, at madrasser og sengetøj opbevares under ventilerede forhold, 

når de ikke er i brug.  
 
 
Huset er gammelt og slidt, hvilket gør det sværere at opretholde et godt hygiejnisk 
niveau. Særligt er linoleumsgulvene slidte med defekter. Børnene leger på gulvet, og 
det er vigtigt, at gulvene kan rengøres effektivt. 
 
• Det anbefales, at defekter i linoleumsgulvene udbedres 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum 1 toilet og 1 håndvask for hver 10 børn. I 
Kongebroen afdeling Frejasvej er der 6 toiletter til 73 børn. Dette kan give problemer 
ved spidsbelastninger, for eksempel når alle skal vaske hænder ved spisetid. 
Kloakken overbelastes let og det har betydet at kloakvandet stiger op i toiletrum og 
garderobe. 
 
• Det anbefales, at det sikres, at toiletter, afløb og kloak ikke overbelastes, for 

eksempel ved forebyggende kloakspuling med jævne mellemrum. 
 
 
 
Rudersdal august 2013 
 
 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk 
7268 4044  



 

 

Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Kongebroen, Frejasvej 2010 
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune 
 
Hygiejne i daginstitutioner 
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  
Sundhedsstyrelsen 2009 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
Vejledning om forebyggelse for daginstitutioner, skoler og forældre 
Sundhedsstyrelsen 2011 
 
Guide til en solsikker legeplads. 
Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. 2007 
 
Hygiejne 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsen  sst.dk 
 
Fødevarestyrelsen fvst.dk 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen ebst.dk 
 
 
 
 
 
 


